Medezeggenschapraad

(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Notulen MR vergadering 29 aug. 2016
Aanwezig :

Cindy Dulfer,Cathy Goose, Petra Verhage, Marijke Princen, Sjors Beijer, Martijn
Klem, Dick Rensen (17.40 uur -18.10 uur)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage

Afwezig :

Sjoerd Eisema, Amr Suleiman

Agenda :
1. Opening en mededelingen
2. Kennismaking MR Dick Rensen
3. Vaststellen jaarcyclus
4. Asana, digitale werkomgeving
5. Rondvraag
6. Actielijst
7. Data Mr vergaderingen

1. Opening en mededelingen
Cathy heet ons welkom op de 1e MR vergadering van dit schooljaar in deze setting.
2. Kennismaking MR Dick Rensen
Er is aan Dick gevraagd om structureel bij de MR vergadering te komen. Dick zal dit
schooljaar het eerste half uur aanwezig zijn bij alle vergaderingen.
3. Vaststellen jaarcyclus
Er is een jaarcyclus opgesteld, zodat we een aantal speerpunten kunnen bespreken
die de MR belangrijk vindt om te bespreken. Hier zouden wij nog graag ingevoegd
zien :
- Nieuwbouw
- Nieuw managementstructuur in de school
- TLV’s (aantal leerlingen, in-uitstroom in de gaten houden)
- Verbeterpunten in het kader van het inspectierapport
- Leerlinggeleding MR : Op het moment wordt een leerling benoemd door de
leerlingenraad. Een leerling hoeft niet wettelijk verplicht door de leerlingenraad
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benoemd te worden. Mocht er een leerling zijn die lid wil worden van de MR
(maar niet in de leerlingenraad zit) dan zal hij/zij dezelfde procedure doorlopen
als de andere MR leden. Cathy zal dit doorgeven aan de leerlingenraad. Er is ook
besproken dat er 2 leerlingen deel mogen nemen in de MR. Dit vanwege ziekte en
zodat ze elkaar aan kunnen vullen/taken en info kunnen verdelen. Dit betekent
wel dat ze met elkaar 1 stem uit kunnen brengen.
4. Asana, digitale werkomgeving
Cathy nodigt ons uit om via Asana te gaan werken. Dit is een soort groepswerk
mail voor de MR. Hierin kunnen we b.v ook afspraken zetten die we onderling
gemaakt hebben (wie doet wat enz.)
5. Rondvraag :
- Een idee is om het etentje eerder in het jaar te plannen om echt kennis te maken
met elkaar. In de volgende vergadering zal bekeken worden wanneer deze
gepland kan worden.
- Mocht iemand van de MR een cursus willen doen (m.b.t de MR) dan is dit
mogelijk. Deze cursus kun je volgen via AOB. Hier is vanuit school een budget
voor. Wel eerst aangeven bij de directie als je een cursus wil volgen.
6. Actielijst :
Datum
29-8-‘16
29-8-‘16

Actie
Datum prikken etentje
Doorgeven
leerlingenraad
aanvullen
leerlinggeleding

Wie
allen
Cathy

Evaluatie datum
10 okt. ‘16
10 okt. ‘16

7. Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

29
10
28
16
13
15
26

aug. ‘16
okt. ‘16
nov. ‘16
jan. ‘17
maart ‘17
mei ‘17
juni ’17

